
UCHWAŁA NR LIX/479/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie przekazania wniosku w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w związku z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – Rada Miejska Bystrzycy 
Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uznaje, że organem właściwym do załatwienia wniosku z dnia 
05 maja 2022 r. w części dotyczącej podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek w części, o której mowa w ust. 1 powyżej, Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej przekazuje 
organowi właściwemu celem rozpatrzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej, 
zobowiązując jednocześnie do przesłania wnioskodawcy niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 06 maja 2022 r. do Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej wpłynął wniosek z dnia 05 maja 
2022 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń najmniej zarabiającym pracownikom.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych 
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z postanowieniami                                                                                 
§ 94 uchwały nr LXII/549/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2018 r., poz. 5258 ze zm.) podczas posiedzenia w dniu 25 maja 2022 r. 
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonego wniosku.  

W toku dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, że zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy                                                  
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) czynności                                                                                         
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu gminy za urząd gminy wykonuje burmistrz. 

Z uwagi na fakt, że wniosek nie pozostaje w kategorii spraw służących optymalizacji działania 
administracji publicznej, a ma charakter sprawy z zakresu spraw pracowniczych, nie mają tu zastosowania 
przepisy art. 241 i następne ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                                                        
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.). Z tego względu zastosowanie znajduje art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).  

Z uwagi na powyższe złożony wniosek nie pozostaje w kompetencji organu stanowiącego Gminy 
Bystrzyca Kłodzka.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej wskazała, że zgodnie                                 
z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 
r. poz. 735 ze zm.) jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w 
sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego 
podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej uznała, że Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej nie ma kompetencji do rozpatrzenia niniejszego wniosku poprzez podjęcie inicjatywy 
zmierzającej do podwyżki wynagrodzeń najmniej zarabiającym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka i należy przekazać go według właściwości do rozpatrzenia Burmistrzowi Bystrzycy 
Kłodzkiej.  

Niniejsze stanowisko Komisja przedstawia Radzie Miejskiej. W związku z tym, że organy 
stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi, jedyną formą prawną, w której 
rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie wniosku, jest uchwała.  

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku organowi 
właściwemu jest w pełni uzasadnione. 

 
Klauzula informacyjna RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                                    

27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, iż: 
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, 

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.  
• W siedzibie Urzędu funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem 
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danych osobowych przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, pod                                                       
nr tel. 74 8 117 659, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca 
Kłodzka.  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze.  
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 65 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w celu procedowania zgodnie                                                               
z właściwością wniosku z dnia 05 maja 2022 r.  

• Dane będą udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, służbom; organom 
administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym 
jednostkom organizacyjnym; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny; 
jednostkom organizacyjnym w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po 
wykorzystaniu dane te poddane zostaną takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości, jeżeli 
wykażą interes prawny lub faktyczny w pozyskaniu takich danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, 
których dane dotyczą.  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora 
będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, niezbędny do załatwienia sprawy. Dane 
osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania                                                                        
(np. odwołania zgody). Zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie 
osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, wyrażona w formie 
pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia.  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

• Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim dane są 
przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy. 
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